
ABSTRAKT (v ČJ)

Pro svojí diplomovou práci jsem si zvolila téma Ošetřovatelská péče o pacienty s komplikovanou
peritonitis, protože péče o tyto pacienty musí být komplexní a často vyžaduje dlouhodobější pobyt
na anesteziologicko resuscitačním oddělení. Tito pacienti vyžadují orgánové podpory, podstupují
opakované operační revize a nakonec pokud překonají toto kritické období se učí velmi často znovu
sebepéči,  chůzi  a  musí  se  někdy  přizpůsobit  trvalým  změnám  zdravotního  stavu.  Jedná  se  o
onemocnění, kdy dochází často k náhlým změnám stavu pacienta.

V teoretické části jsem se pokusila přiblížit onemocnění vedoucí k rozvoji peritonitis a komplikace
v podobě septického šoku a multiorgánového selhání. V Národní lékařské knihovně jsem si nechala
zpracovat rešerši, abych získala ucelený přehled literatury od roku 2005. Pro vyhledávání jsem si
zadala  klíčová  slova  a  slovní  spojení:  Peritonitis,  Ošetřovatelská  péče,  Sepse,  Multiorgánové
selhání,  Oběhová  podpora,  Umělá  plicní  ventilace,  Kontinuální  náhrada  funkce  ledvin,  Péče  o
laparotomii, Péče o drény, Nitrobřišní hypertenze. Další podklady jsem získala pomocí centrálního
vyhledávače UKAŽ, čerpala jsem z licencovaných databází: Bibliographia medica Čechoslovaca,
Ebsco,  Medline,  Pubmed.  Pro  zpracování  ošetřovatelských  postupů  jsem  využila  doporučení
odborných společností: České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Společnost
pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Intensive and critical care nursing, Pielegniarstwo chirurgiczne i
angiologiczne /Surgical and vascular nursing, Guidelines for the prevention of intravascular catheter
–  related  infections,  Espen  guidelines  on  parenteral  nutrition  intensive  care,  World  journal  of
surgery,  The  american  journal  of  surgery,  Indian  journal  of  surgery,  Society  of  critical  care
medicine, Scandinavian journal of surgery, Critical care medicine, International journal of surgery,
Indian journal of anaesthesia, British journal of surgery.

Metodika:  Pro  vypracování  diplomové  práce  jsem  zvolila  případovou  studii  pacientky  s
peritonitidou komplikovanou sepsí a multiorgánovým selháním s nutností orgánových podpor, kde
jsem se zaměřila na problematiku ošetřovatelské péče. Diplomová práce je strukturována na dvě
části. První část se věnuje základním popisům ošetřovatelské péče o pacienta s peritonitidou. Druhá
část  se  věnuje  analýze,  interpretaci,  komparaci  zjištěných faktů  doporučenými guedlines  a  také
návrhy na optimalizaci pozorovaných aspektů ošetřovatelské péče. Případovou studii jsem doplnila
daty  z  průzkumného  šetření,  kde  jsme  zjišťovala,  kolik  pacientů  s  peritonitis  bylo  přijato  na
anesteziologicko-resuscitační oddělení fakultní nemocnice za období pěti let. Zjišťovala jsme délku
hospitalizace, ukončení hospitalizace, potřebu orgánových podpor nebo počet operačních revizí. 

Cíl práce: Cílem mé práce bylo na základě odborných doporučení zhodnotit ošetřovatelské postupy
při  péči  o  pacienty  s  komplikovanou  peritonitis  na  anesteziologicko  resuscitačním  oddělení.
Ošetřovatelské postupy jsou prezentované na kazuistice.  Současně bylo cílem vyhledat a  srovnat
doporučení odborných společností s praxí na fakultním pracovišti a následně analyzovat použité
nástroje s ohledem na jejich reliabilitu. 

Výsledky:  Zobecnila  jsme ošetřovatelské postupy,  které  byli  popsány v případové studii,  podle
dostupných  nejnovějších  postupů  doporučených  odbornými  společnostmi  a  zpracovaných  ve
studijních materiálech pro sestry a lékaře.

Závěr: Ošetřovatelská péče o pacienty s komplikovanou peritonitis musí být komplexní, je nutná
multioborová  spolupráce,  je  potřeba  pacienta  stále  motivovat  a  podporovat  v  činnostech,  které
dokáží  sami  a  naopak  se  snažit  je  neodradit  přeceňováním  jejich  vlastních  sil.  Musíme
ošetřovatelskou péči vždy přizpůsobit aktuálnímu stavu pacienta a dodržovat správné ošetřovatelské
postupy.

Přínos práce:  Souhrn doporučených ošetřovatelských postupů a srovnání doporučení odborných
společností s praxí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení fakultní nemocnice.

Klíčová  slova:  peritonitis,  sepse,  multiorgánové  selhání,  péče  o  invazivní  vstupy,  péče  o
ventilovaného pacienta, péče o pacienta na eliminačních metodách, výživa kriticky nemocných.


